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Dne 28. října 2013 vzpomeneme výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu. U příležitosti tohoto státního svátku budou 
položeny kytice k pomníkům padlých, jako vzpomínka obětem 
1. světové války a zároveň budou vyvěšeny státní vlajky.

Rada města Slatiňany dne 2. 9. 2013 vyhlásila II. kolo pro poskyto-
vání grantů z rozpočtu města Slatiňany. Žádosti je možné podávat 
do 4.10.2013 na MěÚ Slatiňany. Informace na: www.slatinany.cz, 
tel.: 469 660 244, e-mail: v.rasin@slatinany.cz.

GRANTY II. kolo

109. Laskavý večer ve Společenském domě se uskuteční v úte-
rý 22. října. Hrát bude kapela mladých hudebníků z Hlinska, 
která si říká NezbanD. Možná si ji někdo pamatuje, hrála u nás 
na 82. Laskavém večeru v březnu 2011. Kapelu ze svých žáků 
sestavil a vede Robert Frei.
Dalším hostem pořadu bude básník z Havlíčkova Brodu Ladislav 
Vondrák. Ten přijede do Slatiňan dokonce již po čtvrté. Od jeho 
prvního vystoupení ale už uteklo hodně vody. Bylo to ještě v ka-
várně na 3. Laskavém večeru 29. 4. 2003. Potom četl své verše 
i na 28. a 78. LV. Vondrák píše básně většinou krátké a vesměs 
vtipné. Vydal již několik básnických sbírek a hodně se věnuje 
i psaní písňových textů.
Pořad začíná v 19 hodin a vstupné je 50 Kč. z.j.

109. Laskavý večer – JAZZ-ROCK A BÁSNÍK

Vážení občané, žádáme Vás tímto o Vaší spolupráci v případě, že 
zjistíte na území Slatiňan poruchu na městském rozhlase, veřejném 
osvětlení apod., nahlaste toto pokud možno neprodleně na Městský 
úřad Slatiňany na tel. 469 660 236, 469 660 246.
Vzájemnou spoluprací dokážeme co nejrychleji sjednat nápravu.
Děkujeme za pochopení. Zaměstnanci MěÚ Slatiňany

Žádost o spolupráci

Položení věnců při státním svátku

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy a náměty na kni-
hy, které si oblíbili, a které by doporučili k přečtení i ostatním. Ti, 
kteří nám svůj názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku ještě 
nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně, nebo pro-
střednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učini-
li. My budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi 
vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Holcová Milena – Romance na tři doby
Cornwell Bernard – Prapor, Masakr
Jirásková Jiřina – Jen to klidně napište!

Měsíc s pěknou knihou

Dne 4. 9. 2013 byly umístěny na 4 místa po městě, a to u stáva-
jících kontejnerů na vyseparované složky komunálního odpadu, 
zelené kontejnery (popelnice) na sběr upotřebeného potravi-
nářského oleje a tuku.
Kontejnery byly umístěny na těchto místech:
1)  v ulici Tyršova (sídliště)
2)  v ulici Boženy Němcové (sídliště)
3)  v ulici Nádražní (u domků chráněného bydlení)
4)  v ulici Staré náměstí (u základní školy)
Upotřebený potravinářský olej a tuk (např. ze smažení a peče-
ní) odkládejte do těchto kontejnerů v uzavřených plastových 
obalech, nejlépe v pet lahvích.
Upotřebené oleje a tuky budou dále materiálově využity.
Svoz a využití oleje a tuku jsou zajištěny bezplatně, náklady tedy 
nebudou promítnuty do nákladů, ze kterých každoročně vychází-
me při stanovení místního poplatku za komunální odpad.

DO KONTEJNERU NEVHAZUJTE ŽÁDNÉ JINÉ ODPADY!!!!
Při místním šetření jsme bohužel zjistili, že jsou v kontejnerech již 
vhozeny odpady, které tam nepatří (např. shnilé cukety, kelímky, 
lahve a další nepořádek).
Věříme, že budou kontejnery již správně využívány.

Bc. Petra Víšková

Kontejnery
na upotřebené potravinářské oleje a tuky
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala na své 75. schůzi

dne 2.9.2013
  1.  14. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2013 (financování opravy komunikace na Pod-
skále, vyúčtování prezidentské volby).

  2.  Vyhlášení 2. kola poskytování grantů (RM vyhlašuje 2. kolo po-
skytování grantů, termín na předložení žádostí je 4. 10. 2013).

  3.  Topení společenský dům (instalace plynového kotle + úprava 
rozvodů. RM schválila firmu s nejvýhodnější nabídkou Plyntop 
JM za 90 750 Kč).

  4.  Smlouvy o poskytování stravování (schváleno).
  5.  Knihovní řád – Městské knihovny Slatiňany (schváleno).
  6.  Smlouvu na zápis do knihy rekordů (plyšový kůň na Švýcárně 

– schváleno).
  7.  Bezplatné zapůjčení části pozemkové parcely č. 613/1 v katas-

trálním území Slatiňany (chodník před zdravotním střediskem 
a parčík v ulici Vrchlického – MŠ Momo) (Jde o akci pro ve-
řejnost pořádanou MŠ Momo, schváleno).

  8.  Zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 233/13 
v katastrálním území Trpišov (elektropřípojka) (schváleno).

  9.  Zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 366/5 
v katastrálním území (schváleno).

10.  Hospodaření příspěvkových organizací za 1–6/2013 (schváleno).
11.  Program 18. zasedání zastupitelstva města Slatiňany (schválen).

Rada města Slatiňany projednala na své 76. schůzi
dne 11. 9. 2013

  1.  Zvýšení limitu pokladny v Základní škole Slatiňany (schvá-
leno).

  2.  Vyřazení majetku (RM schválila vyřazení a fyzickou likvidaci 
majetku města – dle seznamu – většinou stará elektronika).

  3.  Věcná břemena – Bytové a rodinné domy v lokalitě Slatiňany 
– Škrovád (ÚPO 20R) – podél Lihovky (schváleno).

  4.  Dohodu o poskytnutí finančnímu daru Státnímu archivu (RM 
schválila poskytnutí finančního příspěvku na vydání publikace 
„Chrudimsko. Mlýny a další zařízení na vodní pohon“ve výši 
10 000 Kč). 

  5.  Přijetí finančního daru pro ZŠ Slatiňany (schváleno přijetí 
daru ve výši 15 000 Kč).

Děkuji městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Jeníkovi za milé 
blahopřání k mým narozeninám.
 Bohuslav Loníček

Děkuji městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Božena Wasserbauerová

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřá-
ní při příležitosti výročí naší diamantové svatby a také za kytici 
a milý dárek.
 Manželé Kotyzovi

Chci poděkovat touto cestou, a říct, že mi bylo velkým potěše-
ním, obdržet gratulaci k mým narozeninám od pana starosty 
MVDr. Ivana Jeníka.
 Děkuji Václav Boháč

Poděkování

POSEZENÍ  S HELIGONKAMI
Kde: Restaurace Monaco
Kdy: 11.října od 18 hodin

Vstupné 20 Kč
Rezervace na tel. 469 981 310

Dne 12. října 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Hana a Josef Pitrovi.

Dne 26. října 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Jaroslava a Jaroslav Schejbalovi.

K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Zlaté svatby

Dne 2. září jsme v naší školce přivítali několik nových kamarádů. 
Přejeme jim, aby byly ve školce spokojení tak, jako děti, které již 
navštěvují Základní školu, a po láskyplném prostředí školky se jim 
nejednou zasteskne. Školka během prázdnin dostála mnoha změn, 
kompletní rekonstrukcí prošla jedna z koupelen, celá školka je 
nově a světleji vymalována a na děti čekaly nové prostorné lavi-
ce s úložnými prostory. Už nabíráme dech na přípravu oblíbených 
slavností, která jsou místem setkávání nejen dětí a jejich rodičů.
Rádi bychom Vás pozvali na pravidelně nepravidelná tvoření ma-
minek, babiček, s dětmi, i bez nich. První setkání proběhne 17. 10. 
od 16 hodin v prostorách MŠ MOMO v ulici Vrchlického,  budo-
vě zdravotního střediska. Na úvod si vyrobíme veselý jehelníček, 
aby nám pozdější společná tvoření šla lépe od ruky. Cena 50 Kč 
za osobu a příspěvek na občerstvení ve výši 10 Kč. V říjnu proběh-
ne ještě jedno tvoření, a to 31. 10. opět od 16 hodin, zde bychom 
společně začali vyrábět mikulášskou punčochu. Cena bude stejná 
jako při prvním tvoření plus bude vybírán příspěvek na materiál.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

MŠ MOMO

Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, abychom 
mohli dopřát našim členům výlety, posezení a jiné akce.
V letošním roce jsme absolvovali výlet na zámek Kačina a zá-
jezd Jarkov-Japonská zahrada miniatur. V srpnu jsme absolvova-
li ozdravný pobyt na chatě Deštná v Deštné pod vedením paní 
Kozlové a pana vedoucího Hejzlara, v krásném prostředí, s plnou 
penzí a vlídným personálem. Výborné jídlo a pamatovali i na dia-
betiky. Krásná příroda a zdravý vzduch.
Děkujeme všem a věříme ve Vaší přízeň, abychom dávali naším 
členům radost z každého prožitého dne. Informace o ozdravném 
pobytu je možné získat na telefonu 604 362 823.
Děkujeme.

Výbor tělesně postižených Slatiňany

Věnujeme touto cestou tichou vzpomínku panu Ivanu Heřman-
skému, bývalému zaměstnanci údržby města Slatiňany. Čest 
jeho památce. MVDr. Ivan Jeník, starosta

Svaz tělesně postižených v ČR o.s.,
místní organizace Slatiňany
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V posledních srpnových dnech byl dokončena II. etapa reno-
vace dvou zajímavých památek na kunečské návsi. Pro ilustraci 
přínášíme dva snímky po jejich konečné úpravě (obr. č. 1 a 2). 
Pro zdejší občany byl tento malý pietní areál pokládán k posvát-
ným místům jejich předků.

Potřeba odborné péče restaurátora naznačil autor v Ozvěnách 
z března 2012 v článku Pamětihodnosti kunečské návsi. Upo-
zornění se týkalo stavu křížku s krucifixem, který je z pískovce 
a pochází z roku 1892. Povětrnostními vlivy byl totiž nejvíce 
poškozen během doby od svého vyzdvižení. Náklady na jeho 
konzervaci byly proto vyšší než na sousední žulový pomník 
(1,6krát), u něhož největší cenovou položku tvořilo zlacení pís-
men včetně letopočtu v trnové koruně v horní části.

Obec žulový památník objedala v roce 1926 u kamenické 
firmy Baloun – Vápeník z Hlinska. Podle slov restaurátora 
p. Krátkého se tohoto zadání zhostila daná firma velice decentně 
s ohledem na účel. Připomněl užití dekorativního stylu artdeko 
k důstojné vzpomínce na jedenáct padlých mužů, kteří se nevrá-
tili z I. světové války. Jejich jména jsou na symbolickém rovu 
do kamene vyryta včetně věku.

Pískovcový kříž vpravo, o němž byla řeč výše, byl ošetřen 
standartní metodou restaurování, tj. čištěním, tmelením, spárová-
ním, lokální retuší a na závěr byla celá hmota božích muk hyd-
rofobizována proti průsaku vody. Toto ošetření bylo provedeno 
z lešení (obr. č. 3), které bylo potřebné také k vyzlacení iniciál 
INRI na vrcholu kříže.

Odvedená práce p. Krátkého na památnících v Kunčí byla 
realizována v roce 2012 a vyžádala si náklad 57 000 Kč, na něž 
poskytl dotaci Mikroregion Chrudimsko ve výši 11 000 Kč 
(I. etapa, obr. č. 4).

V letošním roce bylo vyměněno staré oplocení za nové 
od uměleckého kováře J. Vojáčka z Metalartu. Je zhotoveno 
s antikorozní úpravou a typově je stejné jako ve Škrovádě.

Usazení polí kovaného plotu předcházela úprava podezdívky 

pro ukotvení kovových sloupků a stabilizace pískovcových slou-
pů na nárožích.

Vnitřní uzavřená plocha je vydlážděna, ale zadní pruh se 
vzrostlými tujemi je vysypán drtí.

Na obr. č. 5 je zachycen tento památník v původním stavu 
s mírně nakloněnou žulovou náhrobní deskou.

Občanům Kunčí se poslední změna líbí, je vkusná a rozhodně 
i honosnější. Náves získala na estetickém vzhledu díky excelent-
ně restaurovaným památníkům.

Ing. Milan Vorel
foto K. Krátký a E. Esserová

Restaurování památníků v Kunčí bylo završeno

obr. č. 3

obr. č. 1

obr. č. 4

obr. č. 5

obr. č. 2
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Tak jako loni, byli jsme i letos 
na konci prázdnin na pobytu na chalupě 
Antonín v Rostejně, v příjemné vesničce 
nedaleko Seče a Běstviny.

Naším sponzorem byla tentokrát a.s. 
ČEPS (společnost zajišťující provozování 
a rozvoj přenosové soustavy pro přenos 
elektřiny), zase se tu o nás staral náš dobře 

známý Mgr. Miroslav Čmelík. Tento velice všestranný pedagog 
nám byl nejen výborným hostitelem, ale pomohl i s přípravou 
jednotlivých výletů a některých se s námi zúčastnil.

A tak jsme si hned první den vyjeli autobusem do Běstvi-
ny. Kolem zámku s památným stromem a Santiniho kapličky 
sv. Jana Nepomuckého jsme se vydali směrem na Župandu. 
Na této samotě kdysi žil se svými rodiči a sestrou Vojslavou 
známý malíř Jindřich Prucha. Před několika lety jsme byli 
na jeho výstavě v Hlinsku. On byl ale nejen malíř, ale i hous-
lista, zpěvák, sběratel přírodnin, spotovec a občas i básník. 
Ve svých 28 letech byl povolán na frontu v Haliči a tam už 
po 11 dnech, 1. září 1914 padl.

My jsme od Župandy mířili kolem bývalé hájenky Javorka 
do Hoješína, došli i k přehradě a pak už lesem zpátky do Rostejna.

Druhý den začal deštěm a tak jsme si vyjeli auty do Cho-
těboře. Cestou jsme se zastavili u zámku v Malči a ze zahrady 
obhlédli objekt, ve kterém pobýval František Ladislav Rieger 

a jeho tchán František Palacký. Objekt nyní vlastní Riegerova 
pravnučka doc. Věra Macháčková, pracuje se na rekonstrukci 
budovy a údajně asi za 2 roky tu má být muzeum. Snad se tam 
pak také podíváme dovnitř.

V Chotěboři jsme byli na prohlídce zámku, ve kterém je zají-
mavé muzeum, v nejstarší části zámku krásná kaple Nejsvětější 
Trojice. Prošli jsme si i tamní anglický park. Zámek znovu patří 
rodu Dobřenských z Dobřenic.

Mezitím déšť ustal a tak jsme pokračovali směrem k vrcholu 
Železných hor – Vestci. Ze Sloupna to bylo pěšky, značenou turi-
stickou cestou, ale zpět k autům jsme hledali jinou cestu – lesem. 
A to se nám povedlo – a došli jsme přitom do úžasné vesničky 
– do Kladrub. Něco tak půvabného a pěkně udržovaného jsme 
ještě neviděli. Podle vypravování tamního chalupáře pana Málka 
na tom má zásluhu jeden místní úspěšný podnikatel a pak i celá 

řada obyvatel. Bylo tu opravdu vidět, že všichni svou vesničku 
milují a neustále zvelebují. 

Další den našeho pobytu byl autobusový výlet do Třemoš-
nice. Odtud Hedvičiným údolím, pak po kamenných schodech 
nahoru na Kaňkovy hory, Kubíkovy Duby – pěkně po vršku 
lesem a pěšky zpět „domů“.

Klub českých turistů znovu v Rostejně
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Poslední den byl věnován Údolí Doubravy. Auty k chatě 
Doubravka, pak procházka po pěkné cestičce podle romantické 
řeky k Hornímu mlýnu, kde se narodil spisovatel Ignác Herr-
mann. Mlýn sice před časem vyhořel, je tu ale kámen s tabulkou 
připomínající tohoto autora – převážně staropražských příběhů. 
Pak naše putování pokračovalo proti proudu řeky – to už bylo 
náročnější. Ale přesto jsme došli pod Čertův Stolek a pod Soko-
lohrady. Tento původně skalní hrad je poměrně dobře přístupný 
stezkou s pevným zábradlím. Nahoře jsme si odpočinuli a zpět 
k autům jsme se pohodlně vrátili lesem nad údolím. Dokonce 
i houby byly! 

Poslední večer nás čekal kulturní program, o který se postara-
ly „Boubelky z Vilémova“. Tato zájmová skupina je úžasná svým elánem a chutí, s jakou předvádí své vystoupení. Připomněly 

nám svou aktivitou vlastně i tu vesničku Kladruby. I ve Vilémově 
to musí být pěkné. Vždyť v roce 2003 byla obec vyhlášena celo-
státním vítězem 9. ročníku Vesnice roku a o rok později se umís-
tila na druhém místě v podobné soutěži – tentokrát v evropském 
formátu. Od roku 2007 je Vilémov už městysem. 

A nám tím jejich vystoupením končil zase další pěkný pobyt, 
ve kterém jsme byli opravdu jako jedna rodina. Byli jsme tu 
společně nejen na výletech a při společném jídle, ale třeba i při 
tvoření švestkových knedlíků. Ostatně i na pečení švestkového 
koláče došlo a u toho všeho bylo v příjemném prostředí chalupy 
vždycky veselo. A nejen to – do Rostejna jsme si po pár dnech 
vyjeli znovu – na country večer. I ten měl velký úspěch. A tak 
teď máme na co vzpomínat a těšíme se na další akce.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Monacký Cross country maratón – 7. ročník
Lesní okruhy na kopci Hůra u Slatiňan – sobota 14. září 2013

Běženo na 10,1 km dlouhém lesním okruhu, totožném s trasou Malé i Velké ceny Monaka; na doplnění délky maratónu i půlmaratónu 
byl po startu absolvován silniční úsek příslušné délky.
Celkové převýšení maratónu bylo víc jak 900 metrů, u půlmaratónu téměř 500 metrů.
Po dlouhých šesti letech byly opět zaběhnuty časy pod 3 hodiny. První a druhý běžec v cíli klasické trati zaznamenali historicky druhý 
a čtvrtý nejlepší výkon na Monackém maratónu.
Teplota při startu +13°C, při doběhu posledních závodníků vystoupala na +18°C; zataženo, v první půlce závodu déšť, čerstvý, postupně 
slábnoucí Z vítr; trať mokrá, blátivá, několik popadaných stromů; náročné podmínky pro běh. 
Závody proběhly bez protestů a bez zranění.
Prezentováno a startovalo 51 závodníků (21 + 30) – zatím nejvyšší celková účast.
Závod dokončilo 51 závodníků.
Rozhodčí v cíli: Čumpelík Vladimír, Horák Miroslav,
Hlavní rozhodčí, měřič trati a zpracování výsledků: RNDr. Zajíc Jan, CSc. – statistik KRBu Chrudim.
Ředitel závodu: Holinková Marcela.

Klub rekreačních běžců Chrudim

Společný start.

Ředitelka závodu Marcela Holinková a hlavní rozhodčí Jan Zajíc v zajetí prvních 
čtyřech maratonců. Druhý zprava A. Borovec z Chocně, který vyhrál maraton již 
po druhé.
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Maratón – délka trati 42,2 km
Muži
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Borovec Alexandr 76 Choceň 2:58:21 OR na MM
2 Vabroušek Petr 73 Author TufoTrilife Zlín 2:58:59 1. start
3 Moskva Roman 75 Žamberk 3:17:16 1. start
4 Slavík Jan 76 Kačeři Chrudim 3:18:50 OR na MM
5 Jílek Martin 77 TAJFUN Litomyšl 3:29:21 1. start
6 Fikejs Vladimír 57 Sokol Žamberk 3:31:25 
7 Sládek Jan 75 Žďár nad Sázavou 3:41:19 1. start
8 Řezníček Roman 77 Žďár nad Sázavou 3:45:00 1. start
9 Novák Petr 78 Chrudim 3:45:17 OR na MM
10 Bříza Vladimír 51 KRB Chrudim 3:53:13 1. start
11 Myšák Petr 86 HK Choceň 3:56:23 1. start
12 Myšák Milan 66 Sokol Jehnědí 4:00:43 1. start
13 Jelínek Jaromír 77 Hvězda SKP Pardubice 4:04:31 100 % účast
14 Dvořáček Vlastimil 59 Doudleby nad Orlicí 4:05:31 
15 Nádhera Petr 67 Nádhera Bike 4:20:18 1. start
16 Krumer Miroslav 49 MK Ostrov u Lanškrouna 4:21:01 
17 Sadílek Václav 50 Albrechtice 4:35:02 1. start
18 Tučný Jan 47 MK Pardubice 4:36:53 
19 Hanousek Martin 79 TURBO Chotěboř 4:41:01 100 % účast
20= Březina Jiří 39 SK Přerov 5:33:44 583 maratón
20= Sedmera Jaroslav 93 Poděbrady 5:33:44 1. start
     
Půlmaratón – délka trati 21,1 km
Ženy
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Bulvová Hana 66 SK OB Chrast 1:44:13 1. start
2 Lánová Michaela 88 Hradec Králové 1:50:56 1. start
3 Šlechtová Marie 52 TJ Sokol Jaroměř 2:08:32 
4 Jelínková Hana 81 KRB Chrudim 2:21:25 OR na M½M
5 Nádherová Hana 68 Nádhera Bike 3:11:34 1. start

Muži
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Honzíček Michal 88 Chrudim 1:26:12 1. start
2 Kulhavý David 77 AFK Ostřešany 1:29:21 1. start
3 Lán Filip 80 Slavia OB Hradec Králové 1:30:24 1. start
4 Kašpárek Pavel 61 SK OMT Pardubice 1:30:51 1. start
5 Matras Tomáš 80 SK Chrast 1:32:03 1. start
6 Hejkrlík Filip 79 AK Spartak Slatiňany 1:34:25 
7 Novák Pavel 81 KRB Chrudim 1:35:50 OR na M½M
8 Čumpelík Robin 81 Praha - Žižkov 1:37:23 1. start
9 Koblic Zdeněk 70 Pardubice 1:37:34 1. start
10 Hájek František 49 FGT Stolany 1:37:39 OR na M½M
11 Rejda Jan 70 SK OMT Pardubice 1:38:53 
12 Wolf Josef 79 Heřmanův Městec 1:39:26 1. start
13 Lisý Pavel 66 FRC Hradec Králové 1:39:30 1. start
14 Šilar Jakub 87 Vysoké Mýto 1:41:19 1. start
15= Drozd Jiří 57 MOPOS Pardubice 1:41:42 1. start
15= Licek Martin 71 SK OMT Pardubice 1:41:42 OR na M½M
17 Hromádko Kamil 75 1. BK Radčice 1:42:54 1. start
18 Jelínek Petr 78 Kostelec u Heřm. Městce 1:47:25 1. start
19 Hromádko Jaroslav 71 AČR – Vojenská policie Pce 1:52:07 OR na M½M
20 Pitter Vladimír 50 CYKLO-MIPI Pardubice 1:53:22 
21 Meduna Josef 83 KRB Chrudim 1:56:58 
22 Bajer Miloslav 55 Café Bajer Pardubice 2:05:14 
23 Schenk Miroslav 49 Rominger Stěžery 2:12:34 
24 Chocholouš Dalibor 46 Dubina Pardubice 2:17:39 1. start
25 Petržílek Zdeněk 55 KRB Chrudim 2:27:00 100 % účast

Ve Slatiňanech a v Holicích 14. září 2013

Milí „slatiňáci“,
podzim nám klepe na dveře a uplakané 
počasí jen umocňuje ospalou náladu. To 
je ideální čas pro malou vycházku k mu-
zeu Švýcárna a jeho návštěvu. Jak jsme již 
mnohokrát psali, muzeum je určeno jak 
dětem, tak dospělým, seniorům a přístup 
k nám mají také invalidní spoluobčané. 
Do konce září máme otevřeno od úterý 
do neděle, od 10.00 do 17.00 hodin. V říj-
nu Vás pak přivítáme každý víkend, také 
od 10.00 do 17.00 hodin, nebo v týdnu 
po telefonické domluvě, kdy dáváme pro-
stor k návštěvě zejména skupinkám ze škol 
a školek.
A jaké máme novinky? Náš plyšový ko-
ník se konečně dočkal měření do České 
knihy rekordů. Měření proběhne v pondělí 
30. září 2013 a o jeho výsledku Vás bude-
me určitě informovat.
V říjnu zopakujeme přednášku s paní 
Lenkou Gotthardovou. Proběhne v sobo-
tu 19. října od 13.00 hodin a tentokrát se 
budeme věnovat Anglii a závodišti New-
market, koním Kinským a aktuálnímu dění 
v Kladrubech a Slatiňanech. Avizovaný 
termín 26. října jsme vzhledem v nepláno-
vaným volbám přesunuli na dřívější datum. 
Tím ale přednášky nekončí. Jako tečku 
za sezonou jsme si pro Vás připravili úžas-
nou přednášku s paní Ing. Janou Stehlíko-
vou, kterou plánujeme na 2. listopadu. Tím 
letošní sezona definitivně skončí a muze-
um pro letošek uzavře svou sezonu. 
Další informace najdete na facebooku Švý-
cárny, nebo webových stránkách. Těšíme 
se na Váši návštěvu a přejeme příjemný 
začátek podzimních dnů.

Za muzeum Švýcárna Vendula Tesařová
Další info na:
www.slatinany-svycarna.eu
www.slatinany.cz
Tel.: 469 315 134
Email: svycarna@slatinany.cz

Podzim je ideální
pro návštěvu Svýcarny
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TENISOVÁ NAFUKOVACÍ HALA SLATIŇANY
14. 10. 2013 zahajujeme provoz tenisové haly 
info na tel.: 602 417 405, www.tenis-slatinany.cz

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, 
tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky – 
větší množství – pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti 
nejvyšší možné ceny. Info: tel.: 724 22 92 92.

Soukromá inzerce


